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D.M~-EN V A N  S T R I J D .  - -  S C H E E P S B O U W .  

Dagen van strijd. Er is zeker wel niets dat op verkeers- 
gebied op het oogenblik de pennen zoo in beweging brengt 
en zoo de aandacht bezighoudt als de vraag of het inderdaad 
zal komen tot een uiteenspatting van het verbond der ver- 
schillende transatlantische stoomvaartmaatschappijen en als 
gevolg daarvan tot een strijd van al die lijnen, welke al 
meet dan twintig jaren door vriendschappelijke overeen- 
komsten hadden getracht etkander her leven draagtijk en 
. . .  m ~ r  te maken. 

Op zich zelf zou er in dezen strijd eenige bekoring kunnen 
liggen, vooral voor dengeen die van oordeel is, dat de 
meest mogelijke bewegingsvrijheid voor elke onderneming 
slechts een voordeel kan zijn, omdat niets zoo zeer ge- 
schikt is aan te toonen,  waar het intellect bij her beheer 
aanwezig is en men juist daardoor heenstuurt naar hetgeen 
de Engelschman noemt ,,the survival of the fittest". 

lntusschen volge hier reeds dadelijk, ten einde misverstand 
te voorkomen, de oprnerking, dat onderlinge overeenkomsten 
orntrent tarieven, orntrent verdeeling van gebied van bewer- 
king en wat dies meer zij, zich natuurlijk zeer goed met 
het begrip vrijhandel verdragen en dat dergelijke ententes, 
tot stand gekomen uit den vrijen w i l d e r  contracteerende 
partijen met protectie niet het minst van doen hebben. 
Men zou hierover niet eens hebben te spreken, ware het 
niet dat dezer dagen van wege degene, van wie de oor- 
zaak van al dit gevecht is uitgegaan - -  de Hamburg-Ame- 
rikalinie - -  hog al geschermd wordt met ,,freetrade", hetgeen 
uiteraard niet anders kan zijn dan een fraai etiquet voor 
de overweging, dat zij zich sterk genoeg gevoelt, om bet 
tegen haar verschillende mededingsters op te nemen, wanneer 
deze niet willen doen, hetgeen zij gaarne zou willen. 
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Het is inderdaad de directie der Hamburg-Amerikalinie 
die indertijd en hog steeds bij het rnaken van overeenkom.. 
sten een leidende rol heeft vervuld - -  men denke aan de 
pogingen van Von Ballin, om wanneer er conflicten dreig- 
den bemiddelend op te treden - -  thans de spelbreekster is. 
Zij was wel bereid de op 31 Januari eindigende overeen- 
komsten te continueeren, mits haar aandeel in her vervoer 
werd verhoogd, een eisch die, zeer plausibel, werd ge- 
motiveerd met bet in de vaart brengen der schepen van 
het type I m p e r a t o r. De voornaamste tegenstander van 
dezen eisch was de Norddeutsche Lloyd et pour cause, 
omdat de vermeerdering van het percentage der H.A.L.  
slechts in hoofdzaak ten zijnen koste kon plaats hebben en 
het ligt voor de hand dat deze maatschappij hiertoe niet 
zoo spoedig haar toestemming wilde geven. Het verschil 
in aandeel tusschen de beide Duitsche lijnen in het passa- 
giersvervoer bedroeg tot nu toe 14 pCt. ten gunste van den 
Lloyd en de H. A. L. wenschte dit te reduceeren tot 9, 
zoodat de Lloyd 5 pCt. van zijn passagiersvervoer had af 
te staan aan Hamburg. 

De strijd gaat dus feitelijk tusschen de twee Duitsche 
groote stoomvaartmaatschappijen en wat hierbij zeker in 
de allereerste plaats treft, het is, dat dientengevolge de ge- 
heele pool moet uit elkaar spatten. Het is niet de eerste 
maal dat een dergelijk verschil van gevoelen aanwezig is. 
Nog niet zoo heel lang geleden was het de Canadian Pacific 
die niet over haar aandeel tevreden was. Zij verliet de 
pool en de overigen bleven eendrachtig bijeen, met het 
gevolg, dat de Amerikaansche onderneming op den duur 
tot rede werd gebracht. Thans krijgt men de Hamburg- 
Amerikalijn, die zegt, dat indien zij haar zin niet krijgt de 
pool door haar zal worden verlaten en nu blijven de overigen 
niet bijeen, doch de geheele zaak blijkt op losse schroeven 
te staan. 

Dit zou er op kunnen wijzen, dat bij allen de wensch 
bestaat om het er eens op te laten aankomen, om te doen 
beslissen hoe elk op zichzelf zich houdt ten einde daarna, 
met die verhoudingen en resultaten tot basis, tot een nieuwe 
overeenkomst met nieuwe cijfers te komen,  die wellicht een 
geheel ander beeld kunnen geven. Want het kan niet worden 
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onlkend dat sinds de overeenkomsten van kracht waren, 
de ontwikkeling van de verschillende daarbij betrokken onder- 
nemingen zeer verscheiden is geweest, wat wel het best kan 
blijken indien men de verschillende balansen eens met elkander 
vergelijkt. 

Een tweede zonderling verschijnsel is dit, dat men nog 
voor de strijd goed en wel begonnen is, reeds met aanzien- 
lijke tariefverlagingen in de weer is. Het spreekt natuurlijk 
vanzelf, dat zulk een strijd alleen kan worden uitgevochten 
met behulp van de tarieven. In het algemeen zal degeen, die 
het goedkoopst vervoert ook de meeste clientele hebben. 
Maar dit veronderstelt dan toch in de eerste plaats v e r s c h  i l 
in tarieven. Het geeft uiteraard heel weinig, indien elke be- 
trokkene de prijzen evenveel verlaagt als zijn concurrent, 
want dan is er geen enkele reden denkbaar waarom aan den 
een boven den ander de voorkeur zou worden gegeven. Her 
voordeel is dan uitsluitend voor hen die van het middel van 
vervoer gebruik maken, terwijl de vervoerders eenvoudig 
minder incasseeren. Er is slechts ~ n  geval denkbaar, waarin 
die algemeene verlaging succes zou kunnen afwerpen, en 
dit is, dat onmiddelijk de cijfers worden neergeworpen tot 
een verliesgevend peil. Daarbij zal alleen zegevierend uit het 
tijdperk kunnen komen degeen, die door zuinig beheer zulke 
reserves heeft kunnen kweeken, dat hij voor onbeperkten 
tijd dat verlies kan dragen. Het is intusschen een paarden- 
middel. Men zegt wel eens dat in den modernen oorlog de 
overwinnaar evenzeer verpletterd wordt als de overwonnene. 
Men heeft trouwens op den Balkan het bewijs ervan gezien. 
Zou men dus ook niet denken, dat de maatschappij die in 
z u I k een tarievenoorlog haar tegenstandsters wist te verslaan, 
zelve gedesorganiseerd uit zulk een strijd te voorschijn zou 
komen? Dat ligt zoo voor de hand, dat wij voor ons nog 
niet zoo dadelijk gelooven, dat het tot een zoo ernstigen 
strijd komen zal en dat al het misbaar, dat in de pers der 
gansche wereld wordt gemaakt, meer is aangelegd op weder- 
zijdsche vreesaanjaging. 

Het is dan ook zeker wel opmerkelijk, dat de pogingen 
onzer Holland-Amerikalijn o m t e  Bremen en Hamburg be- 
middelend op te treden onmiddelijk met welslagen zijn 
bekroond, althans in dezen zin, dat van beide kanten ge- 
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neigdheid is uitgesproken orn de vijandelijkheden nog een 
maand op te scllorten, zoodat nog eenig respijt aanwezig 
is om tot overeenstemming te geraken en niet minder op- 
merkelijk is, dat van verschillende zijden over die tusschen- 
komst zeer optirnistisch wordt gedacht. Trouwens aan de 
beursnoteeringen der verschillende aandeelen der betrokken 
maatschappijen is al evenmin merkbaar, dat ernstige schokken 
worden gevreesd. 

Blijft de rust alsuog behouden, dan zal dus het bestuur 
onzer Holland-Amerikalijn uitnemend werk hebben verricht, 
dat hem recht geeft op den dank van velen, zeker van de 
houders der reuzenkapitalen die in de verschillende onder- 
nemingen zijn vastgelegd. De Holland-Amerikalijn predikt 
hierbij tevens ook voor eigen parochie. Ook zij is nauw bij 
de pool betrokken,  heeft onder haar auspici~n zegenrijk 
gewerkt en zal dus zeker ongaarne zien, dat een avontuur- 
lijke strijd zal moeten worden ingegaan, die ontzaglijke 
sommen zal moeten verslinden. 

Moet het evenwel, dan gelooven wij dat de directie onzer 
nationale lijn, de toekomst  met vertrouwen zal mogen 
te gemoet zien. In de achter ons liggende vele jaren, heeft 
zij haar vloot geheel gereorganiseerd en gebracht op een 
peil dat met het beste op dit gebied te wedijveren valt. 
Dit is zoo waar, dat in Amerika met bepaalden voorkeur 
van haar schepen wordt gebruik gemaakt. Door  gelukkig 
en beleidvol beheer is de financieele toestand uitnemend. 
Obligatieleeningen drukken de onderneming niet, zij heeft 
belangrijke reservefondsen, terwijl door groote jaarlijksche 
afschrijvingen de vloot en andere bezittingen zoo laag te 
boek staan, dat hierin van zelf een belangrijke stille reserve 
gelegen is. AIs het er op aankomt kan zij dus tegen een 
stootje. Bovendien heeft zij het veld harer werkzaamheid 
ontzaglijk uitgebreid, zoodat zij haar vlag in alle belang- 
rijke havens der Vereenigde Staten vertoont. Haar operatie- 
veld, vallende buiten de pool overeenkomsten is dus zeer 
groot, om nog niet te spreken van de vaste relaties die 
zij op deze wijze heeft gecre~erd. 

Dan nog heeft zij het voordeel gevestigd te zijn te Rotterdam, 
dat buitengewoon gunstig gelegen is, waardoor aan ver- 
schepers gernakkelijker voordeelen kunnen worden aange- 
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boden, dan door de concurreerende ondernemingen, welke 
een dergelijk voorrecht niet hebben. 

Eindelijk is er o. i. hog een niet onbelangrijk voordeel 
en dat is dat de Duitsche maatschappijen, welke elkander 
zoo heftig bekampen, met veel kapitaal bij de Nederlandsche 
onderneming zijn betrokken. Deze hebben dus, ongeacht 
hun eigen strijd, er belang bij dat zij het in de Holl. 
Amerikalijn gestoken kapitaal rendeerend houden, zoodat 
het niet is uitgesloten dat hetgeen zij aan elkander niet 
gaarne de commun accord toebedeelen aan de Neder- 
landsche lijn, die dus in deze wel eens de rot zou kunnen 
vervullen van den lachenden derde, die zich meester maakt 
van datgene, waarom de anderen vechten. 

Scheepsbouw.  Men beschikt thans over een aantal cijfers 
betrekking hebbende op den scheepsbouw in het afgeloopen 
jaar. Hieruit blijkt in de eerste plaats dat Oroot Britannie 
en lerland in 1913 van stapel hebben gelaten 64:1 stoom- 
schepen metende 1.919.578 tons en 47 zeilschepen metende 
12.575 tons. 

Met het vorig jaar vergeleken is de bouw van koop- 
vaardijschepen in Engeland toegenomen met 193.639 tons, 
hetgeen een recordcijfer is. 

Van hetgeen nieuw gebouwd werd was 78~-pCt. of 1.513.107 
tons voor Engeland zelve bestemd. Oaat men na dat 214.000 
tons verloren gingen en "/80.000 tons naar vreemde landen 
werden verkocht, waartegenover staat dat 81.000 tons uit 
den vreemde werden aangekocht en 9.104 tons eldersvoor 
Engelsche reeders werden gebouwd, dan blijkt de netto toe- 
name der Engelsche vloot over 1913 te bedragen 582.000 
tons tegen 370.'/18 tons in 1912, 339.564 tons in 1911, 
68.694 tons in 1910, 150.686 tons in 1909 en161.873 tons 
in 1908. 

Voor andere landen werd  in Engeland gebouwd 419.046 
tons of 21~- pCt. der totale productie. N e d e r l a n d  w a s  
d a a r b i j  de  b e s t e  k l a n t ,  wijl h e t  lB s c h e p e n  af- 
n a m  m e t  e e n  i n h o u d  v a n  8 9 . 9 9 2  t o n s  (of 5 pCt.  
d e r  t o t a l e  p r o d u c t i e ) .  

Op her einde des jaars bleven in Engeland nog in aan- 
bouw niet minder dan 1.956.606 tons. 
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in de landen buiten Engeland zijn in het afgeloopen jaar 
te water gelaten 1193 schepen met een inhoud van 1.806.262 
tons, waarvan 1.062 koopvaardijschepen met een inhoud 
van 1.400.729 tons,  dat is ca. 237.000 tons meer dan ver- 
leden jaar, evenzeer een recordcijfer. 

In de eerste plaats komt hierbij Duitschland met 465.220 
tons,  dan de Vereenigde Staten met 276.448 tons, Frankrijk 
met 176.095 tons en dan N e d e r l a n d  met 104.296 tons,  
ook al weer het hoogste cijfer dat ooit is bereikt. 

Op bet einde des jaars bleven in de gezamenlijke landen 
buiten Engeland in aanbouw 1.374.837 tons, waarvan in 
Duitschland 544.682 tons, Frankrijk 229.020 tons, Vereenigde 
Staten 147.594 tons en Nederland 126.867 tons uitsluitend 
aan zeeschepen. 

Gaat men de totale wereldproductie over bet afgeloopen 
jaar na, dan komt men tot een cijfer van 4.009.791 ton; 
waarvan echter 676.909 ton voor oorlogschepen moet worden 
afgetrokken, zoodat men voor de koopvaardij 3.332.882 ton 
overhoudt,  dat is 431.000 ton meer dan verleden jaar. In 
het afgeloopen jaar zijn verloren gegaan, gesloopt als an- 
derszins in totaal ca. 682.000 ton, zoodat de netto toename 
der wereldvloot moet worden aangenomen op 2.651.000 
ton. De stoomvloot ging vooruit met 2.690.000 ton, terwijl 
de zeilvloot verminderde met 39000 ton. 

Men behoeft dus niet te vragen, waarin de daling der 
vrachtenmarkt mede haar oorzaak vindt. 

R o t t e r d a m ,  5 Februari 1914. A. VOOGD. 


